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RESUMÉ 

1. Sekretariatet for Energitilsynet godkender på baggrund af vedlagte 

sagsfremstilling og vurdering Energinet.dk’s anmeldte forslag vedrørende 

ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO (”Nominated Electricity 

Market Operator”) i et budområde i henhold til Kommissionens forordning (EU) 

2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af 

kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) Artikel 9, stk. 8, litra d samt 

elforsyningslovens § 73a. 

2. Ifølge CACM GL dækker begrebet ”NEMO” over den institutionelle ramme, 

som CACM GL fastsætter for elektricitetsbørserne, der tager imod købsbud og 

salgsbud fra markedsaktørerne, og som udpeges til at gennemføre den fælles day-

ahead- og intraday-kobling. CACM GL Artikel 7 fastsætter en række 

ansvarsområder for NEMO’erne, dvs. de udpegede elektricitetbørser, der er 

ansvarlige for gennemførelsen af den fælles day-ahead- og intraday-kobling.  

3. For de to danske budområder DK1 og DK2 er elektricitetsbørsen Nord Pool AS 

(”Nord Pool”) udpeget som NEMO ved Energitilsynets afgørelse af 27. oktober 

2015. Desuden har elektricitetsbørsen EPEX Spot SE (”EPEX Spot”), der er 

udpeget som NEMO i bl.a. medlemsstaten Frankrig, underrettet Energitilsynet om, 

at EPEX Spot påtænker at tilbyde sine day-ahead- og intraday-handelsydelser i de 

to danske budområder. EPEX Spot er endnu ikke påbegyndt sine aktiviteter i de to 

danske budområder. 

4. Energitilsynet har den 12. februar 2016 underrettet EPEX Spot om, at der ikke 

er noget til hinder for, at EPEX Spot tilbyder sine handelsydelser i de to danske 

budområder. 

5. Det følger af Artikel 45 og 57, at Energinet.dk skal udarbejde et forslag til 

tildeling af overførselskapacitet samt andre nødvendige ordninger for tilfælde, 

hvor der er mere end én NEMO, der tilbyder sine day-ahead- og/eller intraday-

handelsydelser i de danske budområder. Forslaget skal fremsendes til de relevante 

nationale regulerende myndigheder til godkendelse senest fire måneder efter, at 

den anden NEMO har fået tilladelse til at udbyde sine handelsydelser i et 

budområde. 
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6. Energinet.dk har udarbejdet forslaget i henhold til CACM GL Artikel 45 og 57 i 

samarbejde med de berørte transmissionssystemoperatører (”TSO’er”) i Norden og 

Tyskland samt NEMO’er, dvs. Nord Pool og EPEX Spot. 

7. De øvrige nordiske TSO’er har ligeledes udarbejdet et forslag til ordninger for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO, der udbyder day-ahead- og/eller 

intraday-handelsydelser i et budområde. Energinet.dk’s forslag er identisk med 

forslaget fra de øvrige nordiske TSO’er. Således foreslår de nordiske TSO’er, at 

der skal gælde de samme ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i 

ethvert af de nordiske budområder. 

8. Energinet.dk’s anmeldte forslag omfatter alle grænser i de to danske 

budområder DK1 og DK2. 

9. Energitilsynet lægger vægt på, at Energinet.dk’s forslag er konformt med de 

øvrige nordiske TSO’ers forslag for ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én 

NEMO i et budområde. Energitilsynet har desuden samarbejdet med de øvrige 

nordiske regulerende myndigheder om behandling af TSO’ernes forslag. 

10. Det er Energitilsynets samlede vurdering, at MNA-forslaget er rimeligt og 

fastsætter effektive og proportionale ordninger for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde, og at forslaget ikke går ud over, hvad der er nødvendigt 

for at sikre en fair og ikke-diskriminerende tildeling af overførselskapacitet.  

11. Energitilsynet vurderer desuden, at MNA-forslaget er ikke-diskriminerende og 

fastsætter lige vilkår for NEMO’erne i de danske budområder til 

overførselskapaciteten. Der er endvidere ikke noget i MNA-forslaget, der giver 

Energitilsynet anledning til at vurdere, at andre TSO’er og NEMO’er ikke har 

mulighed for at tilslutte sig MNA-ordningerne. 

12. Energitilsynet vurderer desuden, at lovens krav om objektivitet er opfyldt, da 

Energitilsynet vurderer, at forslaget ikke indeholder usaglige vilkår. 

 

AFGØRELSE 

 
13. Sekretariatet for Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og 

vurdering truffet afgørelse om følgende:  

- Godkendelse af  Energinet.dk’s anmeldte forslag vedrørende ordninger for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i henhold til 

Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af 

kapacitetsbegrænsninger Artikel 9, stk. 8, litra d samt elforsyningslovens § 

73a. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 

15. I denne sag tages der stilling til Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til 

ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”More 

NEMO Arrangements”, herefter benævnt ”MNA”), jf. Artikel 45 og 57 i 

Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). 

16. CACM GL fastsætter harmoniserede minimumsregler for kapacitetstildeling 

og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i EU med tanke på en fælles day-ahead- 

og intraday-kobling med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og 

moderne kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der 

fremmer handel med elektricitet i Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet 

samt øger konkurrenceevnen til gavn for forbrugerne, jf. CACM GL præamblen 

(nr. 3). CACM GL trådte i kraft den 14. august 2015. 

17. Ifølge CACM GL dækker begrebet ”NEMO” over den institutionelle ramme, 

som CACM GL fastsætter for elektricitetsbørserne, der tager imod købsbud og 

salgsbud fra markedsaktørerne, og som udpeges til at gennemføre den fælles day-

ahead- og intraday-kobling. CACM GL Artikel 7 fastsætter en række 

ansvarsområder for NEMO’erne, dvs. de udpegede elektricitetbørser, der er 

ansvarlige for gennemførelsen af den fælles day-ahead- og intraday-kobling. Deres 

opgaver omfatter modtagelse af bud fra markedsdeltagerne, det overordnede 

ansvar for matchning og fordeling af bud i overensstemmelse med resultaterne af 

den fælles day-ahead- og intraday-kobling, offentliggørelse af priser samt 

afvikling og clearing af de kontrakter, der resulterer af handlerne, i henhold til de 

relevante deltageraftaler og regler.  

18. Oprettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling kræver, at potentielt 

konkurrerende elektricitetsbørser samarbejder om at oprette fælles 

markedskoblingsfunktioner, jf. CACM GL præamblen (nr. 20).  

19. I henhold til Artikel 45 og 57 i CACM GL skal TSO’er i et budområde, hvor 

mere end én NEMO udbyder handelsydelser således udarbejde et forslag som 

skaber vilkårene for tildeling af overførselskapacitet og andre ordninger inden for 

hvilke konkurrerende NEMO’er kan samarbejde om den fælles day-ahead- og/eller 

intraday-kobling. Disse ordninger skal være udformet således, at andre TSO’er og 

NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig dem. 

20. MNA-forslaget skal sendes til godkendelse hos den nationale 

tilsynsmyndighed senest fire måneder efter, at den ”anden” NEMO har fået 

tilladelse til at udbyde sine handelsydelser i et budområde. 

21. Den 27. oktober 2015 blev Nord Pool udpeget som NEMO i de to danske 

budområder af Energitilsynet. NEMO-udpegningen gælder for både day-ahead- og 

intraday-koblingen. 
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22. Den 18. januar 2016 underrettede EPEX Spot Energitilsynet om, at EPEX Spot 

vil tilbyde sine handelsydelser i de to danske budområder for day-ahead- såvel 

som intraday-koblingen. EPEX Spot er udpeget som NEMO bl.a. i Frankrig. Det 

følger af CACM GL Artikel 4, stk. 5, at en NEMO, der er udpeget i én 

medlemsstat, har ret til at tilbyde day-ahead- og/eller intraday-handelsydelser til 

levering i en anden medlemsstat. Hvis en udpeget NEMO påtænker at deltage i 

den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling i en anden medlemsstat, skal 

denne underrette den udpegende myndighed i den pågældende medlemsstat senest 

to måneder inden aktiviteten påbegyndes. 

23. En medlemsstat kan afvise handelsydelser, der leveres af en NEMO, som er 

udpeget i en anden medlemsstat under de i CACM GL Artikel 4, stk. 6 fastsatte 

kriterier. 

24. Energitilsynet har imidlertid ikke fundet, at der er hindringer for, at EPEX 

Spot påbegynder sine aktiviteter i de to danske budområder, hvilket Energitilsynet 

har underrettet EPEX Spot om, jf. Energitilsynets brev af 12. februar 2016. 

25. EPEX Spot har dog endnu ikke påbegyndt sine aktiviteter i de to danske 

budområder, hvilket imidlertid ikke har betydning for, om Energinet.dk skal 

udarbejde et MNA-forslag. 

26. Energinet.dk sendte sin anmeldelse af et fælles nordisk MNA-forslag 

udarbejdet af alle de nordiske TSO’er til Energitilsynet den 10. juni 2016, dvs. 

inden fristen på senest fire måneder efter EPEX Spot fik tilladelse til at udbyde 

sine handelsydelser i de to danske budområder. 

ANMODNING OM ÆNDRINGER  

27. Den 12. december 2016 anmodede Energitilsynet på baggrund af en analyse af 

forslaget, Energinet.dk om at ændre forslaget, jf. CACM GL Artikel 9, stk. 12. 

Energitilsynet foretog sin vurdering i samarbejde med de øvrige nordiske 

tilsynsmyndigheder, Energimarknadsinspektionen, Norges vassdrags- og 

energidirektorat og Energiavirasto, der ligeledes havde modtaget det fælles 

nordiske MNA-forslag. De øvrige nordiske tilsynsmyndigheder anmodede også 

om ændringer af MNA-forslaget.  

28. Energitilsynet og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheders primære forbehold 

vedrørende det oprindelige MNA-forslag vedrørte, at forslaget ikke var skrevet 

som et juridisk bindende dokument, at forslaget alene vedrørte de nordiske 

grænser samt at forslaget ikke omfattede en passende tidsramme for 

gennemførelsen af MNA-forslaget, jf. CACM GL Artikel 9, stk. 9. 

29. Derudover indeholdt det oprindelige forslag bestemmelse om, at omkostninger 

afholdt af TSO’erne til etablering af den nødvendige day-ahead pre-

koblingsplatform skulle fordeles ligeligt mellem de relevante NEMO’er.  

30. Energitilsynet anmodede Energinet.dk om at fjerne bestemmelserne, der 

vedrørte fordeling af omkostninger, da Artikel 45 og 57 efter Energitilsynets 
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opfattelse ikke giver hjemmel til at medtage fordeling af omkostninger i MNA-

forslaget. 

31. Energitilsynet anmodede derudover Energinet.dk om at medtage et krav om, at 

hver NEMO skal tillade, at ordrer bliver brugt til at beregne en unik ligevægtspris, 

som er den pris, hvor udbud og efterspørgsel passer sammen (”clearing pris”). Den 

unikke clearing pris skal kunne beregnes for hver af de to danske budområder i 

tilfælde af en fallback situation, dvs. en situation med alternative procedurer for 

det tilfælde, at den fælles day-ahead-koblingsproces ikke kan generere resultater. 

32. Energitilsynet anmodede endvidere Energinet.dk om at ændre forslaget til et 

nationalt forslag i stedet for et fælles nordisk TSO forslag. MNA-forslaget skal 

godkendes individuelt af den nationale tilsynsmyndighed i henhold til CACM GL 

Artikel 9, stk. 8, litra d. MNA-forslaget skal derfor være et nationalt forslag. 

33. Energinet.dk har den 10. februar 2017 fremsendt et ændret MNA-forslag til 

Energitilsynet. Energinet.dk’s anmeldelse, det ændrede MNA-forslag samt 

explanatory document er vedlagt som henholdsvis bilag 2, bilag 3 og bilag 4. 

34. I det ændrede MNA-forslag har Energinet.dk taget hensyn til Energitilsynets 

bemærkninger. 

35. Energinet.dk har udarbejdet det ændrede MNA-forslag i samarbejde med de 

andre nordiske TSO’er og informeret de relevante tyske TSO’er (50Hertz og 

TenneT) om forslaget i henhold til CACM GL Artikel 45 og 57, der bestemmer, at 

det nationale forslag skal udarbejdes i samarbejde med de berørte TSO’er og 

NEMO’er for de to danske budområder, dvs. Nord Pool og EPEX Spot.  

36. Det følger desuden af CACM GL Artikel 7, stk. 1, litra j, at NEMO’erne er 

ansvarlige for at koordinere med TSO’erne med henblik på at fastlægge ordninger 

for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde, og gennemføre den 

fælles day-ahead- og intraday-kobling i overensstemmelse med disse godkendte 

ordninger. 

37. Energinet.dk har informeret Energitilsynet om, at Energinet.dk og de øvrige 

nordiske TSO’er har afholdt fysiske og telefoniske møder med de berørte 

NEMO’er, Nord Pool og EPEX Spot om MNA-forslaget samt har haft udkast til 

det oprindelige forslag i høring hos de to NEMO’er.  

38. I henhold til CACM GL Artikel 9, stk. 12 skal Energitilsynet træffe afgørelse 

om det ændrede MNA-forslag senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen 

fra Energinet.dk, dvs. senest den 10. april 2017.  
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ORDNINGER FOR TILFÆLDE, HVOR DER ER MERE END ÉN NEMO I ET 

BUDOMRÅDE (”MNA”) 

FÆLLES BESTEMMELSER FOR BÅDE DAY-AHEAD- OG INTRADAY-KOBLINGEN 

39. I henhold til Artikel 45, stk. 1 i CACM GL skal TSO’er i et budområde, hvor 

mere end én NEMO udbyder handelsydelser udarbejde et forslag om tildeling af 

overførselskapacitet og andre ordninger, der er nødvendige for sådanne 

budområder med henblik på at sikre, at de relevante NEMO’er leverer de 

nødvendige data og finansiel dækning for sådanne ordninger.  

40. Artikel 57 i CACM GL har samme ordlyd som Artikel 45, men vedrører i 

stedet intraday-koblingen. 

41. NEMO’erne er ansvarlige for at udføre opgaver i forbindelse med den fælles 

day-ahead- og/eller intraday-kobling, herunder at udøve 

markedskoblingsfunktioner i samarbejde med andre NEMO’er. 

Markedskoblingsfunktioner (”MCO functions”) er defineret i CACM GL Artikel 

2, nr. 30 som den opgave, der består i at matche bud på henholdsvis day-ahead- og 

intraday-markedet for forskellige budområder og simultant tildele 

overførselskapacitet. 

42. Energinet.dk har fremsendt et fælles forslag for day-ahead og intraday, der 

skal gælde for pre- og post-kobling, når den fælles day-ahead- og fælles intraday-

kobling er implementeret, jf. MNA-forslagets Artikel 3. 

43. Den fælles day-ahead-kobling er defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 26 som 

den auktionsproces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet tildeles 

simultant for forskellige budområder på day-ahead-markedet. 

44. Den fælles intraday-kobling er defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 27 som den 

kontinuerlige proces, hvor indsamlede bud matches og overførselskapacitet 

tildeles simultant for forskellige budområder på intraday-markedet. 

45. Pre-kobling er defineret i MNA-forslagets Artikel 2, stk. 2, litra b som: 

”procedures before MCO functions are executed for single day-ahead and 

intraday-coupling”. 

46. Post-kobling er defineret i MNA-forslagets Artikel 2, stk. 2, litra c som 

“procedures after MCO functions have been executed for single day-ahead and 

intraday-coupling”. 

47. MNA-forslaget omfatter alle grænserne i de to danske budområder, DK1 og 

DK2.  

48. Det følger af CACM GL Artikel 9, stk. 9, at et forslag udarbejdet i henhold til 

CACM GL skal indeholde en beskrivelse af forslagets forventede betydning for 

målene i CACM GL. Det er Energinet.dk’s opfattelse, at MNA-forslaget 

overordnet set bidrager til og ikke på nogen måde hindrer opfyldelsen af målene 
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for samarbejdet om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i 

henhold til CACM GL Artikel 3.  

49. Det er endvidere Energinet.dk’s opfattelse, at MNA-forslaget tjener til at sørge 

for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet, skaber lige vilkår for 

NEMO’er og sørger for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og 

prisdannelse respekteres, jf. CACM GL Artikel 3, litra h – j, jf. MNA-forslagets 

betragtninger (nr. 8).   

50. Artikel 4, stk. 1 og Artikel 10, stk. 1 i MNA-forslaget fastsætter, at hver 

NEMO, der tilbyder sine handelsydelser i de danske budområder skal være fuldt 

medlem af og implementere den fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

51. Energinet.dk er ansvarlig for offentliggørelsen af MNA-forslaget, når det er 

godkendt af Energitilsynet, jf. MNA-forslagets Artikel 15, stk. 1 og CACM GL 

Artikel 9, stk. 14. 

52. CACM GL fastsætter, at forslag i henhold til denne forordning skal omfatte et 

forslag til tidsrammen for gennemførelsen af forslaget, jf. Artikel 9, stk. 9. 

53. Energinet.dk har inkluderet et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af 

MNA-forslaget i dets Artikel 15, stk. 3 og stk. 4. Gennemførelse af MNA-

forslaget vil således ske som følge af etablering af en ansvarlig for den 

koordinerede kapacitetsberegning, implementering af en plan for oprettelse og 

udøvelse af MCO funktionen for den fælles day-ahead- og intraday-kobling, 

implementering af fallback procedurer samt implementering af clearing- og 

afviklingsordninger. 

54. Engelsk er referencesproget for MNA-forslaget. 

NEMO-HUB OG DEN FÆLLES ORDREBOG 

55. I henhold til MNA-forslagets Artikel 4 og Artikel 10 skal der være en ”hub” 

for hver NEMO per budområde, og hver ”hub” skal være forbundet til ordrebogen 

for den pågældende NEMO. ”Hub” er defineret i MNA-forslagets Artikel 2, stk. 2, 

litra a, som: ”a combination of a NEMO and a bidding zone”. 

56. NEMO ”hubs” skal gøre det muligt for flere NEMO’er inden for et budområde 

at gennemføre den fælles day-ahead markedskobling inden for det pågældende 

budområde.  

57. Energinet.dk har informeret Energitilsynet om, at oprettelse af såkaldte ”hubs” 

sker, da der for nuværende ikke eksisterer ordninger, hvor forskellige ordrebøger 

inden for et budområde sammenstilles til en fælles ordrebog pr. budområde, jf. 

bilag 4. Dvs. at hver NEMO i et budområde sender egen ordrebog til den fælles 

day-ahead-markedskobling.  

58. En NEMO ”hub” er således et alternativ til, at alle NEMO’erne i et budområde 

samler deres ordrebøger i en fælles ordrebog pr. budområde. 
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59. Der skal ikke være begrænsninger for, hvor mange transaktioner, der kan finde 

sted mellem NEMO ”hubs” i et budområde, dvs. at der skal eksistere ubegrænset 

transmissionskapacitet mellem alle ”hubs” i det pågældende budområde. 

60. Formålet er at sikre, at der ikke er begrænsninger for adgangen til 

transmissionskapaciteten i et budområde. Endvidere skal oprettelse af NEMO 

”hubs” sikre, at hver NEMO har lige adgang til overførselskapaciteten for at sikre, 

at markedsdeltagerne behandles lige med hensyn til adgang til overførselskapacitet 

uanset, hvilken NEMO markedsaktøren handler via, jf. MNA-forslagets 

betragtninger (nr. 9). 

61. En ”hub” er desuden med til at sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig 

markeds- og prisdannelse respekteres, da alle bud hos hver NEMO tages ligeligt i 

betragtning ved tildeling af overførselskapacitet i den fælles day-ahead-kobling, jf. 

MNA-forslagets betragtninger (nr. 9). 

62. I henhold til bilag 4 vil det relevante budområde blive opdelt i yderligere 

”hubs” svarende til antallet af NEMO’er i budområdet, hvis flere NEMO’er på et 

senere tidspunkt skulle ønske at tilbyde sine handelsydelser i budområdet. 

63. For så vidt angår intraday-koblingen skal TSO’erne fremsende data om 

overførselskapacitet for hvert budområde til det såkaldte 

”kapacitetshåndteringsmodul”, som gør oplysningerne tilgængelige for alle 

NEMO’erne i hvert budområde uafhængigt af, hvor mange NEMO’er der er i et 

budområde, jf. bilag 4. Det såkaldte kapacitetshåndteringsmodul er defineret i 

CACM GL’s Artikel 2, nr. 40 som et system til brug ved tildeling af 

overførselskapacitet, som indeholder ajourførte oplysninger om den tilgængelige 

overførselskapacitet i realtid. 

64. Derudover skal alle NEMO’erne i de danske budområder fremsende deres bud 

for en given tidsenhed for markedet til den fælles ordrebog, jf. MNA-forslagets 

Artikel 11, stk. 2. Den fælles ordrebog samler alle bud fra alle NEMO’erne, der 

deltager i den fælles intraday-kobling, og matcher kontinuerligt disse bud, jf. 

CACM GL Artikel 2, nr. 24. 

65. Af MNA-forslagets betragtning (nr. 10) fremgår det, at denne ordning sikrer, 

at målene i CACM GL Artikel 3 nås. 

CENTRALE MODPARTER 

66. I forbindelse med ordninger for post-kobling for day-ahead- og intraday-

koblingen fastsætter MNA-forslaget, at hver NEMO skal være ansvarlig for at 

fungere som central modpart (Central Counter Party herefter benævnt ”CCP”) for 

clearing og afvikling af den udveksling af energi, der resulterer af den fælles day-

ahead- og intraday-kobling i overensstemmelse med CACM GL Artikel 7, stk. 1, 

litra g.  

67. En CCP er den eller de enheder, der har til opgave at indgå kontrakter med 

markedsdeltagere på baggrund af de kontrakter, der resulterer af 
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matchningsprocessen, og organisere overførslen af de nettopositioner, der 

resulterer af kapacitetstildelingen med andre centrale modparter eller shipping 

agenter, jf. CACM GL Artikel 2, nr. 42.  

68. De centrale modparter fungerer som modpart til markedsdeltagerne i 

forbindelse med alle handler for så vidt angår finansielle rettigheder og 

forpligtelser, der følger af disse handler, jf. CACM GL Artikel 68, stk. 1. 

69. CCP’en skal give resultaterne af ”hub”-nomineringer, inklusiv nominering af 

overførselskapacitet til Energinet.dk, jf. MNA-forslagets Artikel 7, stk. 2 og 

Artikel 13, stk. 2. ”Hub”-nomineringer skal bestå af information relateret til 

markedsdeltagernes handler med NEMO’erne. 

70. Hver CCP i de danske budområder skal indgå aftaler om clearing- og 

afviklingsordninger imellem dem; dette skal ske på en effektiv måde med så lave 

omkostninger som muligt, jf. Artikel 7, stk. 3 og 13, stk. 3 i MNA-forslaget. 

71.  MNA-forslaget fastsætter endvidere, at hver NEMO i de danske budområder 

skal være balanceansvarlig i Danmark og skal overholde vilkår og betingelser for 

balancering og afvikling af ubalancer og indgå relevante aftaler for at handle som 

balanceansvarlig. 

72. For så vidt angår post-koblingen for day-ahead-koblingen skal CCP’en 

indsamle flaskehalsindtægterne og fordele dem til de relevante TSO’er, jf. Artikel 

7, stk. 6 i MNA-forslaget. 

DAY-AHEAD-KOBLINGEN 

73. Den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning (”Coordinated 

Capacity Calculator” herefter benævnt ”CCC”) skal gøre overførselskapaciteten 

tilgængelig for alle NEMO’erne til offentliggørelse på markedet for at sikre lige 

vilkår for NEMO’erne inden for et budområde, jf. MNA-forslagets betragtninger 

(nr. 9). 

74. CCC’en etableres af TSO’erne i en kapacitetsberegningsregion for den 

pågældende region, jf. CACM GL Artikel 27, stk. 2. 

75. En kapacitetsberegningsregion er defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 3 som 

det geografiske område, inden for hvilket den koordinerede kapacitetsberegning 

anvendes. De danske overføringsforbindelser er fordelt i to regioner: 

1. Region Nordic, der inkluderer DK1-SE3, DK2-SE4 og Storebæltsforbindelsen 

2. Region Hansa, der inkluderer DK1-DE/LU og DK2-DE/LU. 

76. Det følger af MNA-forslagets Artikel 5 og CACM GL Artikel 46, stk. 1, at 

CCC’en sikrer, at overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne for 

grænserne i de danske budområder fremsendes rettidigt til alle NEMO’er i de 

danske budområder med henblik på at sikre, at overførselskapaciteten og 

allokeringsbegrænsningerne offentliggøres på markedet.  
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77. NEMO’erne skal behandle inputdata om overførselskapacitet og 

allokeringsbegrænsninger, jf. Artikel 5 i MNA-forslaget og CACM GL Artikel 7, 

stk. 2, litra b. 

78. I henhold til Artikel 5, stk. 4 i MNA-forslaget er CCC’en ansvarlig for at 

validere overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne, der bruges som 

inputdata af MCO-funktionen til beregning af at matche købs- og salgsbud. MCO-

funktionen skal fremsende relevant information til CCC’en for at sikre, at CCC’en 

kan validere overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne. 

79.  Hver NEMO i de danske budområder skal fremsende resultaterne af den 

fælles day-ahead-kobling til Energinet.dk og den relevante CCC. Energinet.dk er 

ansvarlig for at verificere, at resultaterne, dvs. nettopositionerne af den fælles day-

ahead-kobling er i overensstemmelse med den validerede overførselskapacitet og 

allokeringsbegrænsninger, jf. MNA-forslagets Artikel 6, CACM GL Artikel 8, stk. 

2, litra f og Artikel 48, stk. 1, litra a og stk. 2. 

80. Hver NEMO skal verificere, at resultaterne af den fælles day-ahead-kobling er 

beregnet i overensstemmelse med de indsendte bud. 

81. I overensstemmelse med MNA-forslagets Artikel 8 skal hver NEMO i de 

danske budområder tillade, at bud bliver brugt til at beregne og offentliggøre en 

unik clearing pris for de danske budområder. Dette gælder også i fallback 

situationer. 

82. Ligeledes skal hver NEMO i de danske budområder tillade, at bud bliver brugt 

til at beregne og offentliggøre en systempris, en såkaldt ”unconstrained reference 

price” for hver tidsenhed (MTU), såsom systemprisen for de nordiske budområder 

også i fallback situationer. 

83. For så vidt angår ændringer af budområdekonfigurationen fastsætter MNA-

forslaget Artikel 9, at hver NEMO i de danske budområder skal være i stand til at 

implementere en ændring af budområdekonfigurationen i dens procedurer senest 4 

uger efter at have modtaget en anmodning herom. Ændring af 

budområdekonfigurationen skal ske i overensstemmelse med CACM GL Artikel 

32 og 33. 

INTRADAY-KOBLINGEN 

84. For pre-kobling for intraday-koblingen skal CCC’en fremsende 

overførselskapacitet og allokeringsbegrænsninger for hvert budområde til 

kapacitetshåndteringsmodulet, som beskrevet i punkt 63. 

85. Hver NEMO i de danske budområder skal fremsende bud for en given 

tidsenhed for markedet til den fælles ordrebog til fælles matchning straks efter at 

have modtaget buddene fra markedsdeltagerne, jf. Artikel 11, stk. 2 i MNA-

forslaget og Artikel 59, stk. 5 i CACM GL.     
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SHIPPING LØSNING 

 
86. I medfør af CACM GL Artikel 68, stk. 3 skal CCP’er fungere som modpart til 

hinanden i forbindelse med udveksling af energi mellem budområder for så vidt 

angår finansielle rettigheder og forpligtelser, der følger af udvekslingerne af 

energi. 

87. En CCP er den eller de enheder, der har til opgave at indgå kontrakter med 

markedsdeltagerne på baggrund af de kontrakter, der resulterer af 

matchningsprocessen og organisere overførslen af de nettopositioner, der 

resulterer af kapacitetstildelingen, med andre CCP’er eller shippingagenter, jf. 

CACM GL Artikel 2, nr. 42. 

88. Matchningsprocessen er den handelsproces, der anvendes til at parre salgsbud 

med passende købsbud med henblik på at maksimere det økonomiske overskud for 

den fælles day-ahead- eller intraday-kobling, jf. CACM GL Artikel 2, nr. 20. 

89. Nettopositioner er defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 5 som nettosummen af 

eksporten og importen af elektricitet for hver tidsenhed for markedet i et 

budområde. 

90. En shippingagent kan fungere som CCP mellem forskellige CCP’er i 

forbindelse med udvekslingen af energi, hvis de berørte parter indgår en specifik 

aftale herom, jf. CACM GL Artikel 68, stk. 6.  

91. I det oprindelige MNA-forslag foreslog de nordiske TSO’er at etablere en 

såkaldt ”central shipper”-ordning for alle de nordiske budområder. 

92. En specifik aftale om shippingordning skal i henhold til CACM GL være 

indgået mellem de berørte parter, herunder af de relevante NEMO’er. 

93. De nordiske tilsynsmyndigheder anmodede derfor de nordiske TSO’er om at 

arbejde sammen med Nord Pool og EPEX Spot om at blive enige om en 

shippingordning. 

94. I december 2016 modtog Energinet.dk og de øvrige nordiske TSO’er formelt 

svar fra de relevante NEMO’er, Nord Pool og EPEX Spot, om, at de ikke kunne 

blive enige om en specifik aftale om en shippingordning. 

95. I henhold til CACM GL Artikel 68, stk. 6 er det derfor de tilsynsmyndigheder, 

der har ansvaret for de budområder, mellem hvilke clearingen og afviklingen af 

udvekslingen af energi skal finde sted, der skal træffe en afgørelse om 

shippingordningen. Det fremgår ikke af bestemmelsen, hvornår denne afgørelse 

senest skal træffes. Energitilsynet og de andre nordiske tilsynsmyndigheder 

samarbejder i øjeblikket på at finde en løsning for alle de nordiske budområder 

hurtigst muligt. 
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96. Energinet.dk’s ændrede MNA-forslag indeholder af denne grund ikke 

bestemmelser om en shippingordning, men henviser til den kommende 

tilsynsmyndighedsafgørelse. 

HØRING 
97. De nordiske tilsynsmyndigheder sendte det oprindelige forslag af 10. juni 2016 

til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i høring 

på NordREG’s hjemmeside, dvs. samarbejdet for de nordiske regulatorer. 

Energitilsynet sendte endvidere det oprindelige forslag i høring på Energitilsynets 

hjemmeside samt som nyhed ud til Energitilsynets abonnenter med frist for 

bemærkninger den 16. september 2016. 

98. De nordiske tilsynsmyndigheder modtog bemærkninger fra: 

- EPEX Spot 

- Nord Pool 

- Nordenergi 

- Dong Energy 

99. De overordnede temaer for markedsaktørernes bemærkninger var: 

I. Shippingordning 

II. Forslagets anvendelsesområde 

III. Fordeling af omkostninger 

IV. Brug af eksisterende set-ups 

V. Fallback procedurer 

VI. Den nordiske systempris 

VII. Ændring af budområde-konfigurationen 

VIII. Intraday-koblingen 

I. SHIPPINGORDNING 

100. Der kom bemærkninger fra EPEX Spot og Nordenergi til TSO’ernes forslag 

om en central shippingordning. Da løsningen på shippingordningen nu er en 

tilsynsmyndighedsafgørelse, jf. punkt 86 - 96 er bemærkningerne ikke længere 

relevante for MNA-forslaget. Bemærkningerne vil i stedet blive inddraget i 

relevant omfang i forbindelse med Energitilsynets afgørelse om en 

shippingordning.  

II. FORSLAGETS ANVENDELSESOMRÅDE 

101.  Derudover blev det i høringssvaret fra EPEX Spot angivet, at forslaget ikke 

inkluderede alle grænserne i de nordiske budområder, herunder grænserne til 

kontinental-Europa, med henvisning til ordlyden i Artikel 45 og 57 i CACM GL 

der bestemmer, at MNA-forslaget skal udarbejdes i samarbejde med alle de 

berørte TSO’er og NEMO’er. 

III. FORDELING AF OMKOSTNINGER 

102. Endvidere blev der af EPEX Spot og Nord Pool rejst bekymring om 

inddragelse af fordeling af omkostninger samt dækning af udgifterne i MNA-
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forslaget, da dette efter markedsaktørernes opfattelse burde være et selvstændigt 

forslag, som godkendes af de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til CACM 

GL Artikel 75 – 80. 

IV. BRUG AF EKSISTERENDE SET-UPS 

103. Derudover blev der givet en generel bemærkning fra EPEX Spot, Nord Pool 

og DONG Energy om, at muligheden for flere NEMO’er i et budområde 

forventeligt ville påvirke konkurrencen positivt, men at der samtidig bør gøres 

brug af allerede eksisterende set-ups, hvor det er muligt, særligt for ikke at risikere 

at reducere likviditeten i markedet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

104. For så vidt angår det oprindelige MNA-forslags afsnit om day-ahead 

koblingen blev det af EPEX Spot bemærket, at en introduktion af en platform 

mellem de enheder, der er ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning 

(”CCC’en”) og NEMO’erne bør bygges på eksisterende infrastruktur. Endvidere 

bør fremsendelse af inputdata til MCO-funktionen foregå efter et såkaldt 

”rotationsprincip” mellem NEMO’erne. 

V. FALLBACK PROCEDURER 

105. Derudover bemærkede EPEX spot, at det ikke er acceptabelt, at TSO’erne 

bruger resultaterne fra dagen før (eller weekenden før) for nominering i tilfælde af, 

at den fælles day-ahead-kobling ikke kan generere resultater (fallback procedure), 

og at det under alle omstændigheder bør være TSO’erne, der er ansvarlige for 

enhver ubalance i disse situationer. 

106. Nordenergi finder, at det er vigtigt, at der i tilfælde af delvis eller fuld 

afkobling skal være én pris og én nettoposition for hver tidsenhed for markedet 

(”MTU”) for hvert budområde i alle tilfælde af delvis eller fuld afkobling.  

107. Nord Pool efterspørger en klar definition af ”delvis” og ”fuld” afkobling for 

at undgå misforståelser. 

108. Alle markedsaktører, der kommenterede på fallback procedurer, dvs. EPEX 

Spot, Nord Pool og Nordenergi er dog enige i, at det er vigtigt, at den nordiske 

region i enhver situation forbliver sammenkoblet. 

VI. DEN NORDISKE SYSTEMPRIS 

109. Nord Pool og Nordenergi bemærkede, at den fælles nordiske systempris er 

vigtig at bevare. Ligeledes blev der udtrykt støtte til, at yderligere systempriser 

fremover skulle kunne blive beregnet, herunder at NEMO’erne gør deres 

ordrebøger per budområde tilgængelige for andre NEMO’er i anonymiseret og 

aggregeret tilstand. 

VII. ÆNDRING AF BUDOMRÅDE-KONFIGURATIONEN 

110. Nordenergi bemærkede, at en bestemmelse om, at ændring af 

budområdekonfigurationen skal kunne implementeres senest 4 uger efter en TSO 

anmodede herom ville være forstyrrende for markedsaktørerne og forward-
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markedet og ville medføre betydelige omkostninger for både producenter og 

forbrugere. 

VIII. INTRADAY-KOBLINGEN 

111. EPEX Spot er desuden uenig i, at det fremgår af MNA-forslaget, at Nord 

Pool skal være eneste udbyder af intraday-handelsydelser i de nordiske 

budområder indtil implementeringen af XBID. XBID er et Cross Border Intraday 

projekt på initiativ af en række europæiske elbørser og TSO’er om at lave et fælles 

integreret cross-border intraday-marked. EPEX Spot bemærkede, at det ikke er i 

overensstemmelse med Kommissionens forordning 714/2009 om at TSO’erne skal 

sikre adgang til grænseoverskridende kapacitet på lige og ikke-diskriminerende 

vilkår.  

112. Endelig bemærkede Nord Pool, at MNA-forslaget skal forpligte hver NEMO 

til at fremsende alle bud fra intraday-handlen til den såkaldte XBID fælles 

ordrebog, som defineret i CACM GL Artikel 2, nr. 24, da det vil muliggøre en 

”bedste pris”-matchning af alle bud fra markedsdeltagerne aktive hos alle de 

NEMO’er, der er en del af den fælles intraday-kobling (f.eks. XBID). 

Bemærkningen knytter sig særligt til XBID-projektet, hvor der er indført et 

koncept om ”Global Orders” og ”Local Orders”, og hvor det alene er ”global 

orders”, som vil være synlige og blive matchet i den fælles ordrebog. ”Global 

orders” udgør bud, der indgår i den fælles intraday-kobling. ”Local orders” er bud, 

der alene matches med andre bud inden for den pågældende NEMOs intraday-

handelsplatform og inden for samme budområde. En NEMO kan tilbyde 

markedsaktørerne, om bud skal være såkaldte ”global orders” eller ”local orders”. 

Nord Pool bemærkede derfor, at MNA-forslaget skal gøre det obligatorisk at alle 

bud fra den kontinuerlige handel, herunder også såkaldte ”local orders”, bliver 

fremsendt til den fælles ordrebog. 

ÆNDRING AF FORSLAG 

113. Ud fra en vurdering af det oprindelige MNA-forslag, herunder under 

inddragelse af markedsaktørernes bemærkninger, anmodede Energitilsynet – i 

samarbejde med de andre nordiske regulatorer – Energinet.dk (og de øvrige 

nordiske TSO’er) om at ændre det oprindelige forslag, jf. Bilag 5. 

114. Energitilsynet modtog det ændrede MNA forslag den 10. februar 2017 fra 

Energinet.dk. Det ændrede MNA-forslag sendte Energitilsynet i høring på 

Energitilsynets hjemmeside samt som nyhed ud til Energitilsynets abonnenter fra 

den 22. februar 2017 til den 8. marts 2017. 

115. Energitilsynet modtog under denne høring høringssvar fra Nord Pool og 

Dansk Energi. 

116. Overordnet set modtog Energitilsynet positive bemærkninger fra 

markedsaktørerne, der bemærkede, at det ændrede MNA-forslag bidrager til at 

sikre, at likviditeten ikke forringes samt at konkurrencen mellem NEMO’erne 

bliver fair. 
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117. Dansk Energi bemærkede derudover, at Energinet.dk imidlertid har en 

uhensigtsmæssig dobbeltrolle, idet Energinet.dk – som TSO – skriver MNA-

forslaget og frigiver den handelskapacitet, som NEMO’erne bruger i 

prisdannelsen, samtidig med at Energinet.dk har en væsentlig ejerandel i Nord 

Pool og dermed har en økonomisk interesse i dette selskab. 

118. Det blev positivt bemærket af Nord Pool, at MNA-forslaget sikrer, at en unik 

clearing pris kan blive beregnet med de fuldstændige ordrebøger fra hver NEMO, 

der tilbyder handelsydelser i de danske budområder. Nord Pool bemærkede 

samtidig, at ligeså vigtigt er det, at den fælles nordiske systempris fortsat kan blive 

beregnet, da systemprisen er en vigtig referencepris for den finansielle handel i 

den nordiske region, som i sidste ende øger likviditeten og risikostyringen. 

119. Endelig blev det igen bemærket af Nord Pool, at ved delvis eller fuld 

afkobling, er det vigtigt, at de nordiske budområder altid forbliver sammenkoblet. 
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VURDERING 

121. I den foreliggende sag anmodes Energitilsynet om at godkende 

Energinet.dk’s forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et 

budområde (”MNA-forslag”). 

122. MNA-forslaget skal godkendes af Energitilsynet i overensstemmelse med 

CACM GL Artikel 9, stk. 8, litra d og Elforsyningslovens (”EFL”) § 73a. CACM 

GL opstiller ikke kriterier for godkendelsen, hvorfor den danske lovgivning skal 

inddrages i vurderingen. Vurderingen af MNA-forslaget skal derfor foretages ud 

fra de kriterier, der fremgår af EFL om rimelighed, objektivitet og ikke-

diskrimination. 

123. Desuden fremgår det af CACM GL Artikel 3, at forordningen har til formål 

bl.a. at fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og 

forsyning af elektricitet, optimere beregningen og tildelingen af 

overførselskapacitet, sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og 

pålidelighed samt sikre, at der skabes lige vilkår for NEMO’er. 

124. MNA-forslaget skal skabe lige vilkår for NEMO’er, der tilbyder sine 

handelsydelser i de to danske budområder, DK1 og DK2, og samtidig give andre 

TSO’er og NEMO’er mulighed for at tilslutte sig disse ordninger i 

overensstemmelse med CACM GL Artikel 45 og 57. 

125. Energitilsynet bemærker indledningsvist, at Energinet.dk’s forslag omfatter et 

forslag til tidsrammen for gennemførelsen af MNA-forslaget og en beskrivelse af 

dets forventede betydning for målene i CACM GL i overensstemmelse med det 

generelle krav i CACM GL Artikel 9, stk. 9. 

126. Energitilsynet vurderer, at det ændrede MNA-forslag tager højde for de fleste 

bemærkninger, som Energitilsynet og de andre nordiske tilsynsmyndigheder 

fremkom med i forbindelse med den fælles anmodning om ændringer af det 

oprindelige forslag (bilag 5), herunder at MNA-forslaget skal være et nationalt 

juridisk bindende dokument.  

127. Energitilsynet vurderer desuden, at Energinet.dk har givet en uddybende og 

fyldestgørende forklaring på, hvorfor nogle dele af MNA-forslaget ikke er ændret i 

henhold til Energitilsynet og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheders 

bemærkninger, herunder at disse dele ikke vurderes at være omfattet af MNA-

forslaget eller i stedet for er blevet genstand for en national 

tilsynsmyndighedsafgørelse. 

MNA-FORSLAGETS ANVENDELSESOMRÅDE 

128. Energitilsynet bemærker, at MNA-forslaget nu omfatter alle grænser i de to 

danske budområder, DK1 og DK2, og at forslaget er udarbejdet i samarbejde med 

de nordiske TSO’er og relevante NEMO’er som foreskrevet i CACM GL Artikel 

45 og 57. Energitilsynet bemærker endvidere, at Energinet.dk har informeret de 

relevante tyske TSO’er om MNA-forslaget. 
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129. Formålet med at TSO’erne skal udarbejde MNA-forslaget i samarbejde med 

andre relevante TSO’er og NEMO’er er at sikre, at de ordninger, som MNA-

forslaget fastsætter for et budområde kan fungere med ordninger i andre 

budområder, hvor de pågældende budområder er forbundet af en 

overføringsforbindelse.  

130. De to danske budområder er forbundet af overføringsforbindelser til Sverige, 

til Norge og til Tyskland.  

131. Energinet.dk har udarbejdet sit MNA-forslag i samarbejde med de relevante 

TSO’er i Norge, Finland og Sverige for at sikre fælles nordiske ordninger for 

tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde i Norden.  

132. Energinet.dk har endvidere oplyst Energitilsynet om, at der efter 

Energinet.dk’s opfattelse ikke er noget i det danske MNA-forslag, der er i konflikt 

med den tyske MNA-ordning, og ordningen i de to danske budområder. MNA-

forslaget kan således godt fungere med ordningen for flere NEMO’er i det tyske 

budområde, jf. bilag 2. 

133. Energitilsynet bemærker, at der ikke er kommet bemærkninger fra tyske 

markedsdeltagere eller TSO’er til det danske MNA-forslag.  

134. Energitilsynet konstaterer, at Energinet.dk har udarbejdet MNA-forslaget i 

samarbejde med de relevante TSO’er og NEMO’er i henhold til CACM GL 

Artikel 45 og 57. 

135. Energitilsynet lægger vægt på, at Energinet.dk har udarbejdet MNA-forslaget 

i samarbejde med de øvrige nordiske TSO’er for at sikre en fælles nordisk ordning 

for tildeling af overførselskapacitet. Ud fra en samlet vurdering af MNA-forslaget 

for de danske budområder samt når det tages i betragtning, at der ikke er 

fremkommet bemærkninger fra tyske markedsaktører eller TSO’er, vurderer 

Energitilsynet desuden, at MNA-forslaget for de danske budområder ikke er i 

konflikt med de tyske MNA-ordninger. 

136. Energitilsynet vurderer desuden, at det ændrede MNA-forslag således tager 

EPEX Spots bemærkning om at inkludere alle grænser i de to danske budområder 

i betragtning. 

OVERFØRSELSKAPACITET OG ALLOKERINGSBEGRÆNSNINGER 

137. Energitilsynet og de øvrige nordiske tilsynsmyndigheder har anmodet 

Energinet.dk og de øvrige nordiske TSO’er om, at det ændrede MNA-forslag 

medtager en afklaring af, hvordan data om overførselskapacitet videresendes til 

MCO-funktionen. 

138. Energitilsynet bemærker, at Energinet.dk, jf. bilag 2 skriver, at det er 

NEMO’ernes ansvar at behandle inputdata om overførselskapacitet og 

allokeringsbegrænsninger, og at Energinet.dk derfor ikke i MNA-forslaget kan 

stille krav om, hvordan denne opgave skal løses. Energitilsynet bemærker i denne 



ENERGITILSYNET | ORDNINGER FOR FLERE NEMO’ER SIDE 18/28 

forbindelse, at det af CACM GL Artikel 46, stk. 1 fremgår, at CCC’en fremsender 

overførselskapaciteten og allokeringsbegrænsningerne til de relevante NEMO’er, 

som i henhold til Artikel 7, stk. 2, litra b behandler dette inputdata. 

139. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at det er rimeligt, at MNA-

forslaget ikke indeholder bestemmelser om fremsendelse af overførselskapaciteten 

til MCO-funktionen. 

FORDELING AF OMKOSTNINGER 

140. Energitilsynet bemærker endvidere, at Energinet.dk på foranledning af 

markedsaktørernes bemærkninger samt Energitilsynets anmodning om ændringer 

har fjernet bestemmelserne om omkostningsfordeling og dækning af udgifter i det 

ændrede MNA-forslag.  

FALLBACK PROCEDURER 

141. For så vidt angår markedsaktørernes bemærkninger om fallback procedurer, 

bemærker Energitilsynet, at forslag til fallback procedure er et selvstændigt 

forslag, som skal udarbejdes af TSO’erne i overensstemmelse med Artikel 44 i 

CACM GL. 

142. Energitilsynet vurderer, at MNA-forslagets bestemmelse om, at NEMO’erne 

skal tillade, at bud bliver brugt til beregning af en clearing pris og en systempris, 

også i tilfælde af fallback procedurer, ikke er i konflikt med den procedure, der er 

forudset i CACM GL Artikel 44. I Energitilsynets vurdering indgår, at flere 

markedsaktører i høringssvarene har understreget, at den fælles nordiske 

systempris er vigtig at bevare samt at markedsaktørerne støtter, at yderligere 

systempriser fremover skal kunne blive beregnet, herunder at NEMO’erne gør 

deres ordrebøger per budområde tilgængelige for andre NEMO’er i anonymiseret 

og aggregeret tilstand, jf. punkt 109 og 118.  

ÆNDRING AF BUDOMRÅDEKONFIGURATIONEN 

143. Nordenergi bemærkede, at en bestemmelse om, at ændring af 

budområdekonfigurationen skal kunne implementeres senest 4 uger efter at en 

TSO anmoder om en ændring vil være forstyrrende for markedsaktørerne og 

forward-markedet og vil medføre betydelige omkostninger for både producenter 

og forbrugere. Nordenergi påpegede, at ændring af budområdekonfigurationen 

skal være i overensstemmelse med de i CACM GL fastsatte bestemmelser. 

144. Energitilsynet vurderer, at 4 uger er en kort frist for implementering af en 

ændring af budområdekonfigurationen. Energitilsynet lægger imidlertid vægt på at 

selve revisionen af budområdekonfigurationen følger en i CACM GL fastsat 

procedure, der skal sikre en effektiv afgrænsning af budområderne for at kunne nå 

det fulde potentiale for kapacitetstildelingsmetoder. 

145. CACM GL Artikel 32, stk. 4 fastlægger den procedure, som en revision af 

budområdekonfigurationen består af, herunder at TSO’erne, der deltager i 

revisionen af budområdekonfigurationen, skal gennemføre en høring af 

interesseparterne, herunder de relevante tilsynsmyndigheder og tage behørigt 
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hensyn til de synspunkter, som interesseparterne fremsætter i forbindelse med 

høringen. Høringen skal løbe over en periode på mindst en måned. 

146. Af CACM GL Artikel 32, stk. 4, litra c fremgår det, at de relevante 

medlemsstater/tilsynsmyndigheder har seks måneder fra modtagelsen af et fælles 

forslag fra TSO’erne til at nå til enighed om forslaget. 

147. Energitilsynet vurderer, at MNA-forslaget ikke er i uoverensstemmelse med 

CACM GL samt at den i CACM GL Artikel 32 og 33 fastsatte proces tager højde 

for, at en ændring af budområdekonfigurationen ikke forstyrrer markedet mere end 

højst nødvendigt. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at en frist på 4 uger 

for implementering af ændring af budområdekonfigurationen er rimelig.  

MARKEDSKOBLINGSFUNKTIONEN 

148. Energitilsynet bemærker, at MNA-forslaget fastsætter, at hver NEMO, der 

tilbyder sine day-ahead- og/eller intraday-handelsydelser i de danske budområder, 

skal være medlem af den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling og 

implementere den fælles day-ahead og/eller intraday-kobling i overensstemmelse 

med CACM GL, jf. MNA-forslagets Artikel 4 og Artikel 10. 

149. Energitilsynet bemærker i denne forbindelse, at en NEMO fungerer som 

markedsoperatør med henblik på at gennemføre den fælles day-ahead- og 

intraday-kobling, og at en NEMO er ansvarlig for at udøve de i CACM GL Artikel 

7, stk. 2 omhandlede markedskoblingsfunktioner i samarbejde med andre 

NEMO’er.  

150. Energitilsynet bemærker desuden, at en NEMO udpeges for at gennemføre 

den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling, jf. CACM GL Artikel 4, stk. 1 

samt at krav for udpegning som NEMO i henhold til CACM GL Artikel 6 er, at 

ansøgeren har eller kontraherer passende ressourcer til en fælles, koordineret drift 

af den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling. 

151. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at kravet i MNA-forslagets 

Artikel 4, stk. 1 og Artikel 10, stk. 1 er rimeligt, herunder at kravet er egnet til og 

ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå målene i CACM GL. 

152. Det indgår i Energitilsynets vurdering, at NEMO’erne i henhold til CACM 

GL skal udarbejde en plan, der angiver, hvordan NEMO’erne i fællesskab opretter 

og udøver markedskoblingsfunktionerne i henhold til CACM GL, en såkaldt 

Market Coupling Operator-plan. MCO-planen skal godkendes af de nationale 

tilsynsmyndigheder, som skal påse, at planen sikrer en fair og ikke-

diskriminerende behandling af bl.a. NEMO’er, og at der skabes lige vilkår for 

NEMO’er, herunder at andre NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig planen og 

dermed være medlem af day-ahead- og/eller intraday-koblingen. 

 NEMO’ER I DE DANSKE BUDOMRÅDER 

153. EPEX Spot er uenig i, at det oprindelige MNA-forslag angiver, at Nord Pool 

er eneste udbyder af intraday-handelsydelser i de nordiske budområder indtil 
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implementeringen af XBID. EPEX Spot bemærkede i sit høringssvar, at dette ikke 

er i overensstemmelse med Kommissionens forordning 714/2009 om, at TSO’erne 

skal sikre adgang til grænseoverskridende kapacitet på lige og ikke-

diskriminerende vilkår. 

154. Energitilsynet vurderer, at Energinet.dk’s ændrede MNA-forslag ikke 

indeholder bestemmelser, der udelukker EPEX Spot eller en tredje NEMO i at 

tilbyde intraday-handelsydelser i de danske budområder, når denne elbørs er blevet 

udpeget som NEMO i de danske budområder eller når en NEMO, som er udpeget i 

en anden medlemsstat, har fået tilladelse til at tilbyde intraday-ydelser i de danske 

budområder. Energitilsynet vurderer desuden, at der ikke er noget i det ændrede 

MNA-forslag, der begrænser en medlemsstats kompetence til at udpege en NEMO 

eller tillade, at en NEMO tilbyder sine day-ahead- og/eller intraday-ydelser i den 

pågældende medlemsstat. I Energitilsynets vurdering indgår det, at Energitilsynet 

vurderer, at kravet i MNA-forslagets Artikel 4, stk. 1 samt Artikel 10, stk. 1 ikke 

er en hindring for at en NEMO tilbyder sine handelsydelser i et budområde 

LOCAL OG GLOBAL ORDERS 

155. Energitilsynet bemærker, at Nord Pool konstaterer, at MNA-forslaget ikke 

forpligter hver NEMO til at fremsende alle bud, dvs. både de såkaldte ”global 

orders” og ”local orders” til den fælles ordrebog.  

156. Energitilsynet vurderer, at NEMO’ernes forslag om at tilbyde 

markedsaktørerne mulighed for at lave såkaldte ”local orders” samt om disse bud 

skal sendes til den fælles ordrebog er omfattet af andre bestemmelser i CACM GL. 

MNA-forslaget er således ikke det rette sted at behandle dette spørgsmål. 

Energitilsynet vurderer endvidere, at der i MNA-forslaget ikke er noget til hinder 

for, at såvel ”global orders” som ”local orders” sendes til den fælles ordrebog, hvis 

det i et kommende forslag i henhold til CACM GL skulle blive foreslået, at der 

skal eksistere såkaldte ”global orders” og ”local orders”. 

ENERGINET.DK’S ROLLE 

157. Energitilsynet bemærker, at Dansk Energi i forbindelse med det ændrede 

MNA-forslag angiver, at Energinet.dk har en uhensigtsmæssig dobbeltrolle, idet 

Energinet.dk – som TSO – skriver MNA-forslaget og frigiver den 

handelskapacitet, som NEMO’erne bruger i prisdannelsen samtidig med, at 

Energinet.dk har en væsentlig ejerandel i Nord Pool og dermed har en økonomisk 

interesse i dette selskab. 

158. CACM GL fastsætter, at det er TSO’erne, der skal udarbejde MNA-forslaget. 

Af CACM GL Artikel 45 og 57 fremgår det derudover, at TSO’erne skal 

udarbejde forslaget i samarbejde med relevante TSO’er og NEMO’er. 

159. CACM GL har desuden til formål at sikre, at bl.a. NEMO’er får en fair og 

ikke-diskriminerende behandling og at sørge for, at behovet for retfærdig og 

ordentlig markeds- og prisdannelse respekteres samt at der skabes lige vilkår for 

NEMO’er, jf. Artikel 3. 
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160. Energitilsynets godkendelse af forslag fra Energinet.dk skal ligeledes i 

henhold til EFL baseres på principper om objektivitet, rimelighed og ikke-

diskrimination. 

161. Energitilsynet godkender således kun forslag fra Energinet.dk, hvis 

Energitilsynet vurderer, at det pågældende forslag er i overensstemmelse med 

ovenstående principper fra EFL og ikke hindrer at målene i CACM GL nås. 

SAMLEDE VURDERING 

162. Det er Energitilsynets samlede vurdering, at MNA-forslaget er rimeligt og 

fastsætter effektive og proportionale ordninger for tilfælde, hvor der er mere end 

én NEMO i et budområde. Energitilsynet vurderer endvidere, at forslaget ikke går 

ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre en fair og ikke-diskriminerende 

tildeling af overførselskapacitet.  

163. Energitilsynet vurderer desuden, at MNA-forslaget er ikke-diskriminerende 

og fastsætter lige vilkår for NEMO’erne i de danske budområder til 

overførselskapaciteten. Der er endvidere ikke noget i MNA-forslaget, der giver 

Energitilsynet anledning til at vurdere, at andre TSO’er og NEMO’er ikke har 

mulighed for at tilslutte sig MNA-ordningerne. 

164. Energitilsynet vurderer desuden, at lovens krav om objektivitet er opfyldt, da 

Energitilsynet vurderer, at forslaget ikke indeholder usaglige vilkår. 

165. Samlet set vurderer Energitilsynet, at EFL § 73a’s krav om rimelighed, 

objektivitet og ikke-diskrimination er opfyldt samt at metoden ikke er til hinder for 

at formålet med CACM GL Artikel 3 kan nås. 
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BILAG 1 

 

RETSGRUNDLAG 

166. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans 

for ovenstående betragtninger og vurderinger, hvor sagsfremstillingens fakta 

vurderes i lyset af lovgrundlaget.  

 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 714/2009 AF 13. JULI 2009 

(FORORDNING 714/2009) 

 

167. Forordning 714/2009 (forordning (EF) nr. 714/2009 af 13. juli 2009) 
regulerer den grænseoverskridende handel med elektricitet i det indre marked. 

168. Formålet med forordningen defineres i art. 1: 

”Denne forordning har til formål at: 
a) fastsætte fair regler for den grænseoverskridende handel med elektricitet, 
for dermed at øge konkurrencen på det indre marked for elektricitet under 
hensyntagen til de nationale og regionale markeders særlige kendetegn. 
Dette indebærer indførelsen af en kompensationsordning for 
grænseoverskridende strømme af elektricitet og opstilling af harmoniserede 
principper for transmissionsafgifter på tværs af grænserne og for fordeling af 
ledig kapacitet på samkøringslinjerne mellem de nationale 
transmissionssystemer  
 
b) fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked 
med et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder 
mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende 
elektricitetsudveksling.” 

 

169. Med forordningen er der oprettet et europæisk samarbejdsorgan for 
transmissionssystemoperatører for elektricitet (››ENTSO for elektricitet‹‹) til 
sikring af, at elektricitetstransmissionsnettet forvaltes optimalt, og der åbnes 
mulighed for elektricitetshandel og elektricitetsforsyning på tværs af grænserne i 
Fællesskabet, jf. art. 5 og præamblen (nr. 7). 

170. Forordningen fastsætter proceduren for indførelse af de såkaldte netregler 
(”network codes”), som er harmoniserede retsakter for elmarkedet, samt 
fastsætter retningslinjer (”guidelines”), der medfører nødvendig harmonisering, 
bl.a. vedrørende handel med el. 

171. ENTSO for elektricitet skal samarbejde om at etablere netregler. Netreglerne 
bør være i tråd med de overordnede retningslinjer (»framework guidelines«), 
som efter deres beskaffenhed er ikke-bindende, og som er opstillet af Agenturet 
for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (herefter benævnt 
”ACER”), jf. præamblen (nr. 6). De overordnede retningslinjer skal angå områder, 
som Kommissionen i henhold til art. 6(1) skal angive på en prioritetsliste. Herefter 
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sker udarbejdelsen af netregler efter proceduren i art. 6. Endelig følger det af art. 
6(9) at: 

”9. Når agenturet er overbevist om, at netreglerne er i tråd med de relevante 
overordnede retningslinjer, forelægger agenturet netreglerne for 
Kommissionen og kan henstille, at de vedtages inden for et rimeligt tidsrum. 
Hvis Kommissionen ikke vedtager reglerne, angiver den årsagerne hertil.” 

 

172. I forbindelse med vedtagelse af CACM GL (Kommissionens forordning (EU) 
2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling 
og håndtering af kapacitetsbegrænsninger) har Kommissionen ikke fulgt ACER’s 
indstilling om vedtagelse, da Kommissionen fandt, at udkastet til netreglen ikke 
var formuleret tilstrækkeligt konkret til at kunne vedtages i form af en netregel. 

173. CACM GL er derfor vedtaget som en retningslinje (”guideline”) med hjemmel 
i forordningens art. 18(3)(b) og art. 18(5). 

”3. I retningslinjer, der medfører det minimum af harmonisering, som er 
nødvendigt for at nå denne forordnings mål, fastsættes endvidere, hvor der er 
relevant: 

[…] 

b) nærmere regler for handel med elektricitet 

[…] 

5. Kommissionen kan vedtage retningslinjer for de punkter, der er anført i stk. 
[…] 3 i denne Artikel.” 

 

174. I forhold til den EU-retlige lovgivningsproces vedtages netregler og 
retningslinjer som gennemførelsesretsakter i den såkaldte komitologiproces, hvor 
retsakten inden vedtagelse behandles i en komité bestående af medlemslandene. 

 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1222 AF 24. JULI 2015 OM FASTSÆTTELSE AF 

RETNINGSLINJER FOR KAPACITETSTILDELING OG HÅNDTERING AF 

KAPACITETSBEGRÆNSNINGER. 

 

175. Med hjemmel i forordning 714/2009 er vedtaget CACM GL 

(Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af 

retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger). 

Forordningen er som nævnt ikke en netregel, men retningslinje. Det ændrer dog 

ikke ved, at der er tale om en forordning, som gælder umiddelbart og er bindende i 

medlemslandene. 

176. Af præamblen (nr. 3) fremgår det, at forordningen fastsætter harmoniserede 

minimumsregler, i sidste ende med tanke på en fælles day-ahead- og intraday- 
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kobling, med henblik på at skabe et klart retsgrundlag for lønsom og moderne 

kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der fremmer handel 

med elektricitet i Unionen og en mere lønsom udnyttelse af nettet samt øger 

konkurrenceevnen, til gavn for forbrugerne. 

177. Det fremgår endvidere af præamblen (nr. 19) at elektricitetsbørserne tager 

imod købsbud og salgsbud inden for forskellige tidsrammer, og disse udgør de 

inputdata, der er nødvendige for at gennemføre kapacitetsberegningen i 

forbindelse med den fælles-day-ahead- og intraday-kobling. Med henblik på 

reglerne for handel med elektricitet i CACM GL er det derfor nødvendigt at 

fastsætte en institutionel ramme for elektricitetsbørser. 

178. Oprettelsen af en fælles day-ahead- og intraday-kobling kræver, at potentielt 

konkurrerende elektricitetsbørser samarbejder om at oprette fælles 

markedskoblingsfunktioner ifølge præamblen (nr. 20). 

179. Ifølge præamblen (nr. 25) er det nødvendigt, at TSO’er, NEMO’er og 

regulerende myndigheder samarbejder, for at fremme gennemførelsen af et 

velfungerende indre marked for elektricitet og for at sikre optimal forvaltning, 

koordineret drift og sund teknisk udvikling af elektricitetstransmissionssystemet i 

Unionen. TSO’er, NEMO’er og regulerende myndigheder bør udnytte de 

synergier, der opstår som følge af projekter vedrørende kapacitetstildeling og 

håndtering af kapacitetsbegrænsninger, som bidrager til udviklingen af det indre 

marked for elektricitet. De bør trække på de erfaringer, der gøres, respektere de 

afgørelser, der træffes, og anvende de løsninger, der udvikles i forbindelse med 

disse projekter. 

180. De juridiske bestemmelser relevant for fremsendelse og godkendelse af 
TSO’ens forslag til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et 
budområde findes i CACM GL Artikel 3, 7, 8, 9, 45 og 57. 

181. Det følger af Artikel 3, at CACM GL har til formål at: 

a) fremme effektiv konkurrence inden for produktion af, handel med og 
forsyning af elektricitet 

b) sikre optimal udnyttelse af transmissionsinfrastrukturen 
c) sikre driftssikkerheden 
d) optimere beregningen og tildelinge af overførselskapacitet 
e) sikre at TSO’er, NEMO’er, agenturet, regulerende myndigheder og 

markedsdeltagere får en fair og ikke-diskriminerende behandling 
f) sikre og forbedre oplysningernes gennemsigtighed og pålidelighed 
g) bidrage til effektiv og langsigtet drift og udvikling af 

elektricitetstransmissionssystemet og elektricitetssektoren i Unionen 
h) sørge for, at behovet for retfærdig og ordentlig markeds- og 

prisdannelse respekteres 
i) skabe lige vilkår for NEMO’er 
j) sørge for ikke-diskriminerende adgang til overførselskapacitet. 
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182. Artikel 7 i CACM GL omhandler NEMO’ernes opgaver i i forbindlese med 

den fælles day-ahead- og intraday-kobling. 

183. Det fremgår af Artikel 7, stk. 1, litra j) at NEMO’erne er ansvarlige for at 

koordinere med TSO’erne med henblik på at fastlægge ordninger for tilfælde, hvor 

der er mere end én NEMO i et budområde, og gennemføre den fælles day-ahead- 

og/eller intraday-kobling i overensstemmelse med disse godkendte ordninger. 

184. Artikel 8 i CACM GL omhandler TSO’ernes opgaver i relation til den fælles 

day-ahead- og intraday-kobling og fastsætter at i medlemsstater, der har 

netforbindelse til en anden medlemsstat, deltager alle TSO’er i den fælles day-

ahead- og intraday-kobling. 

185. Ifølge Artikel 8, stk. 2 skal TSO’erne bl.a. etablere tildelingen af 

overførselskapacitet samt andre ordninger, hvor det er nødvendigt i henhold til 

Artikel 45 og 57. 

186. Artikel 9, stk. 1 omhandler, at TSO’erne og NEMO’erne udarbejder de 

vilkår, betingelser og metoder, der er fastlagt krav om ved CACM GL, og 

fremsender dem til de kompetente regulerende myndigheder til godkendelse inden 

for de i CACM GL fastsatte frister. Hvis et forslag til vilkår, betingelser og 

metoder, der følger af CACM GL, skal udarbejdes og aftales mellem flere TSO’er 

eller NEMO’er, samarbejder de deltagende TSO’er og NEMO’er tæt herom. 

187. Desuden følger det af Artikel 9, stk. 5, at hver regulerende myndighed 

godkender de vilkår, betingelser og metoder, der anvendes til at beregne eller 

fastlægge den fælles day-ahead- og intraday-kobling, og som udvikles af 

TSO’erne og NEMO’erne. De er ansvarlige for godkendelsen af de vilkår, 

betingelser og metoder, der er omhandlet i bestemmelsens stk. 6-8. 

188. Stk. 8 fastsætter, hvilke forslag til vilkår, betingelser og metoder, der skal 

godkendes individuelt af hver regulerende myndighed, herunder hvor det er 

relevant, forslaget om tildeling af overførselskapacitet samt andre ordninger, jf. 

Artikel 45 og 57. 

189. Artikel 9, stk. 9 bestemmer, at forslag til vilkår, betingelser og metoder skal 

omfatte et forslag til tidsrammen for gennemførelsen af disse og en beskrivelse af 

deres forventede betydning for målene i CACM GL.  

190. De regulerende myndigheder træffer afgørelse om de fremlagte vilkår, 

betingelser og metoder, jf. stk. 6-8, senest seks måneder efter at de, eller i givet 

fald sidste berørte regulerende myndighed, har modtaget de omhandlede vilkår, 

betingelser og metoder, jf. Artikel 9, stk. 10. 

191. De TSO’er og NEMO’er, der er ansvarlige for at fastlægge de i CACM GL 

omhandlede vilkår, betingelser og metoder, offentliggør dem på internettet, når de 

kompetente regulerende myndigheder har godkendt dem, eller, hvis en sådan 

godkendelse ikke er påkrævet, når de er fastlagt, undtagen hvis disse oplysninger 
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anses for værende fortrolige i henhold til Artikel 13 i CACM GL, jf. Artikel 9, stk. 

14. 

192. Endelig følger det af Artikel 45 om ordninger for tilfælde, hvor der er mere 

end én NEMO i et budområde, at TSO’er i et budområde udarbejder et forslag om 

tildeling af overførselskapacitet samt andre ordninger, der er nødvendige for 

sådanne budområder, i samarbejde med de berørte TSO’er og NEMO’er med 

henblik på at sikre at de relevante NEMO’er leverer de nødvendige data og 

finansielle dækning for sådanne ordninger. Disse ordninger skal være udformet 

således, at andre TSO’er og NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig dem. 

193. Det følger af stk. 2, at forslaget skal fremsendes de relevante nationale 

regulerende myndigheder til godkendelse senest fire måneder efter at den anden 

NEMO er blevet udpeget og/eller har fået tilladelse til at udbyde handelsydelser i 

et budområde. 

194. Artikel 57 i CACM GL har samme ordlyd som Artikel 45, men omhandler 

intraday-koblingen. 

 

 LOVBEKENDTGØRELSE NR. 418 AF 25. APRIL 2016 OM ELFORSYNING 

 

195. Elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 418 af 25 april 2016 om 

elforsyning, herefter benævnt ”EFL”) regulerer adgangen til det kollektive 

elforsyningsnet og Energinet.dk’s forpligtelser som systemansvarlig virksomhed. 

196. De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelser skal stilles til rådighed på 

gennemsigtige, objektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår, jf. § 6d. 

197. Energinet.dk hører ind under definitionen ”kollektive 

elforsyningsvirksomheder”, jf. § 5, nr.12, og skal derfor stille sine ydelser til 

rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelig og ikke-diskriminerende vilkår. 

198. Endvidere skal Energinet.dk bidrage til at sikre de bedst mulige betingelser 

for konkurrence på markeder med produktion og handel med elektricitet, jf. § 31, 

stk. 1 og 2: 

§ 31. Energinet.dk skal ved udførelsen af sine opgaver bidrage til at sikre, at 

der skabes de bedst mulige betingelser for konkurrence på markeder for 

produktion og handel med elektricitet, jf. § 1, stk. 2. 

 

Stk. 2. Energinet.dk kan stille vilkår for brugernes adgang til at benytte 

virksomhedens ydelser. Disse vilkår skal være objektive, ikkediskriminerende 

og offentligt tilgængelige og kan vedrøre […] 

3)forhold, som bidrager til at sikre bedst mulig konkurrence for produktion og 

handel med elektricitet. 

 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000728794/elem/LBKG20131329_P31?versid=197-1-2001
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199. Det fremgår af § 73, at: 

§ 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres 

ydelser efter §§ 69-71 skal ske efter rimelige, objektive og 

ikkediskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de enkelte 

køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering af hensyn til effektiv 

udnyttelse af elnettet og til forsyningssikkerhed er tilladt. Prisdifferentiering 

på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. 

 

Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og 

betingelser for brug af elnettet. 

 

200. Det er Energitilsynets kompetence at godkende metoder vedrørende de 

kollektive elforsyningsvirksomheders fastsættelse af priser og betingelser for 

anvendelse af transmissions- og distributionsnet, jf. § 73a, stk. 1: 

§ 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og 

distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter 

offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. 

 

201. Af bemærkningerne til lovforslaget
1
 til § 73 a 

”Bestemmelsen i § 73 a indebærer, at [Energinet.dk] skal udarbejde en 

redegørelse for, hvilke metoder der påtænkes anvendt ved fastsættelsen af 

betingelser og vilkår, herunder tariffer, for anvendelse af transmissions- og 

distributionsnet. Formålet er at sikre, at metoderne er i overensstemmelse med 

elforsyningslovens bestemmelser. Der skal blandt andet redegøres for, hvilke 

overvejelser, der ligger bag forskelle i tariffer som følge af forbrugeres og 

netbrugeres forskellige karakteristika.” 

 

 BEKENDTGØRELSE NR. 891 AF 17. AUGUST 2011 OM SYSTEMANSVARLIG VIRKSOMHED 

OG ANVENDELSE AF ELTRANSMISSIONSNETTET M.V. 

 

202. Bekendtgørelsen gælder for Energinet.dk, jf. § 1. 

203. Det følger af bekendtgørelsens § 3, at: 

§ 3. Energinet.dk skal offentliggøre informationer indenfor virksomhedens 

ansvarsområde, der kan have betydning for prisdannelsen på elmarkedet. 

 

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte informationer skal være tilgængelige for alle 

brugere og potentielle brugere af det kollektive elforsyningsnet. 

 

                                                           
1 Lovforslag nr. 494 af 9. juni 2004 om ændring af lov om elforsyning m.v. 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000728794/elem/LBKG20131329_P73?versid=197-1-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/7000496956/elem/BKG2011891_P3?versid=218-2-2001
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 BEKENDTGØRELSE NR. 1085 AF 20. SEPTEMBER 2010 OM NETVIRKSOMHEDERS, 

REGIONALE TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDERS OG ENERGINET.DK’S METODER FOR 

FASTSÆTTELSE AF TARIFFER M.V. 

 

204. De nærmere regler for godkendelse og indhold af Energinet.dk’s metoder er 

fastsat i denne bekendtgørelse. 

205. Det fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, at Energinet.dk skal anmelde de 

metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres 

ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. 

206. Endvidere er det en betingelse for Energinet.dk’s anvendelse af betingelser 

og vilkår for deres ydelser, at metoderne er godkendt af Energitilsynet, jf. § 1, stk. 

2. 

207. De godkendte metoder skal offentliggøres af Energinet.dk med angivelse af 

datoen for tilsynets godkendelse, jf. § 1, stk. 3.  

208. Endelig skal Energinet.dk søge godkendelse af efterfølgende ændringer i 

metoderne, jf. § 1, stk. 4. 

209. Det fremgår af bekendtgørelsens § 5, at: 

§ 5. Metoder indeholdt i forskrifter udstedt af Energinet.dk i medfør af 

elforsyningslovens § 26, stk. 3, § 27 c, stk. 11, § 28, stk. 2, nr. 11 og § 31, stk. 

2 og 3, skal godkendes og offentliggøres efter § 1, såfremt de vedrører 

 

1)markedsadgang, 

 

2)tilvejebringelse af balanceringsydelser eller 

 

3)adgang til grænseoverskridende infrastruktur. 

 

 

 

 

 

https://jura.karnovgroup.dk/document/7000466798/elem/BKG20101085_P5?versid=218-2-2001
https://jura.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2010516_P26?src=document&versid=218-2-2001

